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Privind activitatea desfrquratd in anul 2019

in calitate de viceprimar imi desfEqor activitatea inbaza atribuliilor stabilite
prin Legea nr.21512001 a Administraliei Publice Locale,Codului administrativ,
precum gi a celorlalte acte normative in vigoare

Pe durata exercitirii mandatului, viceprimarul iqi pdstreazi gi statutul
de consilier local.

in aceastd dubla calitate, prezint un raport privind activitatea mea de viceprimar c6t
qi de consilier local.

tn calitate de consilier local arn participat la qedin,tele Consiliului Local
Ibdneqti unde am inifiat,susfinut qi promovat proiecte de hotar6ri de interes perrtru
comuna Ibdneqti.

in calitate de viceprimar desfEqurat urmitoarele activitilii:

pe parcursul anului 2019 am participat la recepfii la terminarea
lucrlrilor edificate ir,bazd de autorizafe de construire precum qi la
diferite controale sistematice la diferite construc{ii, potrivit legii
s01199r.
-pe parcursul anului 2018, am efectuat lucrdri de curafare qi

igenizare a zonelor in care au fost depozitate ilegal deqeuri menajere
qi degeuri rezult6nd in urma demolSrii construc{iilor, siptim6nal am
urmdrit qi curafat zonele in care sunt amplasate pubelele pentru
deqeuri, am efectuat lucrdri de decolmatzre a cursurilor de apd de pe

raza comunei Ib5negti, am refrcut 8 podefe pentru asigurarea
scurgerilor apelor qi am intervenit la repararea diferitelor poduri de pe
raza comunei.
-am rezolvat diferite sesizdri venite de la cetafeni referitoare la
activitifile de colectare a deqeurilor desfIsurate de o firmi de
salubritate.

-pe parcursul anului 2019 am urmirit si confrolat bunurile care apa4in
domeniului public qi privat pentru a asigura ingrijirea qi buna firnclionare
a acestora ,urm6nd ca la sf6rqitul anului sd se faci o bund inventariere a
acestora.
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-pe tot parcursul anului 2019 am urmdrit starea fizica a construcflilor de

la tabdra Ldpuqna precum qi a cdminelor culturale de pe raza comtrnei si
dotarile acestora,intervenind in reparea sau schimbarea d:upd, caz a

diferitelor defecfluni apdrute,precum si la implementarea proiectelor de

fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea c[minelor
culturale din Ibaneqti qi Ibaneqti Padure

-am dat solicitare la toate solicitSrile venite din partea conducitorilor
celorlalte institulii de pe raza comunei.

-am asigurat qi coordonat activitatea de dezepez;re a drumurilor publice
qi accesul la cladirile publice aflate in proprietatea comunei Ibinegti.

-arn organizat qi participat la evenimentele culturale desfEqurate in
comuna Ibanesti precum:Festivalul Veii Gurghiului, Festivalul
persoanelor vdrstnice.

-pe tot parcursul anului 2019 am dat solicitare la toate sesizirile venite de

la cetaleni in legaturi cu starea drumurilor din intreaga comuni,intervenind
la repararea diferitelor defecfluni apirute la strdzile comunale precum qi a
qanfurilor de pe raza comunei.

-am asigurat modernizare dllbritelor strdzi de pdmAnt qi piatrl de pe raza
comunei Ibaneqti.

- am urmdrit implementarea proiectului de asfaltare a strizilor de pe raza
comunei lbdneqti, rezolv6nd diferitele probleme apirute in timpul execuliei
lucrdrilor.

-am supravegheat activitatea muncitorilor precum qi a asistafllor sociali qi

arn planificat activitatea qi instruirea in domeniul SSM la legea 41612001 qi

executarea lucrdrilor planificate.

-in domeniul situaliilor de urgenfd, am acfionat pentru indeplinirea sarcinilor
ce imi revin sprijinind activitatea pompierilor voluntari prin participarea mea la
diferite acliuni de stingere a incendiilor (imobile,vegeta{ie uscatd), inundafii
.desfrqurarea exercitiului de alarmare publica, dotarea cu echipament adecvat al
ser-v'iciului de voltrntariat , precum qi intrefinerea maqinii de pompieri.

-am organizat serviciul de permanenfi din cadrul Primdriei Ibdneqti.

-pe parcursul anului 2019,in calitate de preqedinte de comisie de control, am
efectuat diferite controale pe piqunile comunale pentru a verifica respectarea

caietului de sarcini de cdtre concesionarii piqunilor qi infre{inerea piqunilor gi a
construc{iilor amplasate pe acestea.



-am contribuit la oltarea turisrnului incomuna Ibineqti, prin
proiectului iniliat de primarul comunei Ibdneqti privind
vdnzarea a unor parcele

de pensiuni turistice qi

domeniul privat al comunei Ibanegti pentru

de vacan!6.

Pe parcursul anulu 2019 an dat curs la toate sesizirile venite de la
pe diferite probleme ale

institulii.
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ii qi am reprezentat comuna in relafia cu


